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  .ערכי� ד� ל
  ?מהו החילוק בי� מוכר שדהו בשנת היובל למקדש אחותו לעני� המעות

  

    מוכר שדהו בשנת היובל  מקדש אחותו
  1לרב  המעות של מוכר  המעות חוזרי� למקדש

  2לשמואל  המעות חוזרות ללוקח  המעות מתנה למתקדשת

  
  ?ומני�, �מה הדי, והל� ראוב� ומכרה לשמעו�, המוכר שדה אחוזה לראוב�, לרבי

  

    ?ובכמה? ע� מי מחשב המוכר  מני(
  ):כז:ויקרא כה(דכתיב 

  3"לאיש אשר מכר לו"
   ,כשמכר לראוב( במנה    במנה,ע� ראוב( 

  ומכרה ראוב( לשמעו( במאתי�

  ):ש�(דכתיב 
  4 לאיש אשר בתוכה," לאיש"

  ,כשמכרה לראוב( במאתי�    במנה,ע� שמעו( 
  ומכרה ראוב( לשמעו( במנה

  
  ?בכמה היא נפדית, המוכר שדה אחוזה לראוב� והשביחה השדה או הכסיפה, סתאילרבי דו

  

    ?בכמה  ?מני(
  ):ש�(דכתיב 

  5 העוד� שבידו," והשיב את העוד�"
  ,מכרה במנה   במנה

  והשביחה ושוה מאתי�

  ): ש�(דכתיב 
  6 העוד� שבקרקע," והשיב את העוד�"

  ,מכר במאתי�   במנה
  והכסיפה ושוה מנה

                                                           
 כיו� שלא קידושי� אול� לגבי .ולכ� המעות של מוכר, רל לרב שחל המכ"סעצמה  בשנת היובל המוכר 1

 שרצה שתשמור לו � בתורת פקדו� הואומה שנת� לה המעות (,  חוזרי� המעות למקדש� קידושי�חלו ה
  ). לכ� עשה באופ� זה,עליה� וחשש שלא תסכי�

אול� לגב י  , כיו� שלא חל המכר המעות חוזרות לקונה, דגבי מכר בשנת היובל, ל להיפ�"ושמואל ס 2
אבל במכירת שדה  . מקדש אחותו כיו� שאד� יודע שאי אפשר לקדש לאחותו גמר ונת� לה לש� מתנה

ביובל אד� יודע ששדה אינה נמכרת " לומר אי אפשר, אי� בני אד� בקיאי� כל כ� בדינהשובל יבשנת ה
  .ה דלמא"ד'  תוס� "וגמר ונת� לש� מתנה

ונותני� לו מנה כפי אי� שה� קנו ממנו  ,ה במאתי� את השדהדהיינו שהבעלי� מחשבי� ע� ראוב� שקנ 3
  . וגואלי� את השדה מיד שמעו�

לאשר ' והשיב וגו"היה הכתוב אומר , דא� היה הדי� שתמיד אנו מחשבי� ע� האיש אשר מכר לו', פי 4
 , דהיינו שמעו��אתא למימר שפעמי� נות� לאיש אשר בתוכה אלא ד, מיותר" לאיש"ותיבת " מכר לו

. מחשבי� הבעלי� ע� שמעו� לקולאאז ש, וכגו� שמכרה לראוב� במאתי� וראוב� מכר לשמעו� במנה
  . ילי! מני�' ובגמ, ומבואר שתמיד אזלינ� לקולא למוכר הבא לגאול

ולכ� אנחנו מחשבי� לפי , מעות שלא קיבלמאבל לא , שמנכי� את העוד! מהמעות שקיבל המוכר', פי 5
  . ב לו העוד! לפי השני� שנשארו עדיי� עד היובליומזה המנה יש, המנה שהיתה שוה קוד� שהשביחה

וכיו� שהכסיפה .  דהיינו מה ששוה הקרקע עתה�י של הקרקע ושמשערי� את העוד! כפי השו', פי 6
 ונות� לו את � ומחסרי� את השני� שאכל תהמה ששוה עדני� לפי ,  מנהאהקרקע ואינה שוה עתה אל

 ואפשר לדרוש כ� ואפש ר  ,משו� שאי� הכרע בפסוק, "העוד!"דרשות מ' ומה שאנו דורשי� ב. העוד!
  . ולכ� דרשינ� לשניה��לדרוש כ� 
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  .� ל ערכי� ד
  ].ה איכא"תוד[? מה הדי באופני� דלהל, לרבי ולרבי דוסתאי דלעיל

  

    אליבא דרבי  דוסתאי' אליבא דר
  ,מחשב ע� מי שירצה 

  1במאתי�
  ,מחשב ע� שמעו( 

  2במנה
מכרה לראוב( במאתי� וראוב( מכר לשמעו( 

  ונתיקרה ביד השני למאתי�, במנה

  ,מחשב ע� ראוב( 
  3במנה

  ,מחשב ע� ראוב( 
  4במאתי�

  מכרה לראוב( במאתי� ) 'תוס(
  הוהוזל בידו למנ

  

  
  ?ומני�, מה הדי�, והשביח או הכסי�, עבד עברי הבא לחשב ע� אדונו באמצע שני ממכרו

  

    ?כיצד מחשבי� לשני� שנשארו  ?מני(
  ) נא:ויקרא כה(דכתיב 

  "ישיב גאולתו מכס� מקנתו"
  נמכר במנה   5כפי שעת ממכרו

  והשביח למאתי�

  ) ב"ש� פסוק נ(דכתיב 
  " ישיב גאולתו6כפי שניו"

  מאתי� נמכר ב  כפי שעת גאולתו
  והכסי� למנה

  

                                                           
דא� בא , � ית� מאתי�שכ ממה נפ"וא, "והשיב את העוד!"דוסתאי דדרשינ� מקרא ' ל לר"כיו� דס 1

העוד!  "�  ע� שמעו� בוא� מחש.  ממנו במאתי�ה הרי הוא קנ� " העוד! שבידו "�לחשב ע� ראוב� 
  . לכ� ממה נפש� ית� מאתי�,  היא שוה עתה שוב מאתי� הרי� "שבקרקע

כ יכולי� הבעלי� לחשב ע� האיש אשר בתוכה  "א, "לאיש אשר בתוכה"ל לרבי דדרשינ� "כיו� דס 2
  . א! שעתה שוה מאתי�,  נת� רק מנה ולכ� נותני� לו מנהרי הואוה, נת� בשדה זוכמה הוא ) שמעו�(
 וכ� היא � הכספה שבקרקעההיינו כפי העילוי או ד" עוד! אשר בקרקע"דוסתאי ה' דכיו� דדריש ר 3

אזלינ� לפי העוד! שבקרקע ונות� לו , כ כא� כשהכסיפה משויה הראשו� ושוה עתה רק מנה"א, נגאלת
  . מנה

לאיש אשר  "ובי� א� נדרוש , "לאיש אשר מכר לו"בי� א� נדרוש , דכיו� שהיה כא� רק לוקח אחד 4
 מה שהכסיפה �ולא איכפת ל. י�תוהוא קנאה במא, הוא ד� ע� ראוב� שהוא הקונה היחיד, "בתוכה

לא אחר ו, שבה� נמכרה או בפע� הראשונה או בפע� השניהדלרבי אזלינ� רק בתר המעות , עתה הקרקע
  . שויה

 נשאר,  ועבד חצי מהזמ�,� שנמכר במנהו דכי.נות� לו חצי מנה ויוצא, שני�' נשארו גשני� ו' וא� עבד ג 5
והוא עבד , ולא אזלינ� בתר שעת הפדיו� לומר שכיו� שהשביח ושוה עתה מאתי�. לו רק חוב של חצי מנה

  . חצי משויו עתהשזה  שיצטר� לתת מנה של� ,חצי מהזמ�
 .  מחשבי� לגאולתו עתה בשעת גאולתוששוהנו כמה  דהיי�דמשמע כפי השני� שעומד בה� עתה  6
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  :ערכי� ד� ל 
והיכא ,  מכס� מקנתו�ואימא היכא דעבד תרתי ופיישי ארבע ליתב ליה ארבע "' לקושית הגמ

ה "תוד[? מה הדי באופני� דלהל, " כפי שניו�דעבד ארבע ופיישי תרתי ליתב לי תרתי 
  ].אואימ

  

    כשלא השביח ולא הכסי�  כשהשביח או הכסי�
  נות( הארבע שנשארו: 'בעבד תרתי וכו  1דני� כפי שויו עתה

  2נות( השתי� שנשארו: 'בעבד ארבע וכו
  י"לרש

  3נות( כפי כס� מקנתו: 'בעבד תרתי וכו
  נות( כפי שויו עתה: 'רבע וכובעבד א

  נות( הארבע שנשארו: 'בעבד תרתי וכו
  נות( השתי� שנשארו: 'בעבד ארבע וכו

  'לתוס

  

  
  ? "מצא"בדרשת , מה הוא החילוק בי� גאולת שדה אחוזה לחיוב גלות

  

    לשעבר  להבא
  4גאולת שדה אחוזה   אינו גואל,היה מצוי כבר בידו    גואל,כ "כשמצא מעות אח

  5חיוב גלות   גולה,היה כבר ראשו בחו/    אינו גולה,כ "כשהוציא ראשו אח

  

  
  ?איזה יפוי כח או הרעת כח יש בהקדש ובהדיוט, 6מעו�ש' אליבא דר

  

    לחזור לבעלי� ביובל  י הלואה או לחצאי("לגואלה ע
  מוכר שדה אחוזה   וחוזרת,יפה כוחו    ואינה נגאלת,הורע כוחו 

  מקדיש שדה אחוזה   ואינה חוזרת,הורע כוחו    ונגאלת,יפה כוחו 

                                                           
,  לפי זו ההוה אמינא� ל דקרא לא מיירי בהשביח והכסי!"מ כיו� דס"מ, י בהדיא"וא! שלא כתב כ� רש 1

  . וי אחר משעת הפדיו�ודבלא פסוק אי� לנו לחדש ער� וש, כ הפדיו� הוא כפי אי� ששוה עתה"א
אלא כפשטות , היא דנימא דמיירי באופ� שלא השביח ולא הכסי!' י פירש שקושית הגמ"הנה רש 2

 שנתי�את הוא� עבד ארבע משל� , ארבע שני� שנשארוה אתשא� עבד שנתי� משל� לו , הפסוק
משמע שרב נחמ� דריש מייתורא דקרא חידוש   מ"מ, על זה דא! שודאי שהדי� כ�' והקשו תוס. שנשארו

  . וכדלהל��יותר מפשטיה דקרא 
, עבד ארבעבו. דכיו� שהוא סמו� עדיי� לשעת קנייתו הולכי� אחרי שעה זו, י! ובי� השביחבי� הכס', פי 3

לא בא הזו והיינו שלפי ההוה אמינא  .בזה אזלינ� בתר שויו עכשיו, שהוא יותר סמו� לשעת יציאתו
ואומר שתמיד , לא בא לחדש חילוק באיזה שעה הוא נפדהא, י!סהפסוק לחדש חילוק בי� השביח להכ

  .לינ� אחר הזמ� שהוא סמו� אליו עתהאז
שלא ימכור שדה אחוזה אחרת שכבר יש לו ובמעותיה ,  פרט למצוי�" מצא"לגבי שדה אחוזה דרשינ�  4

  .אלא גואל דוקא במעות שהשיג אחרי שעת מכירת שדהו, יגאול לשדה זו
בשוגג מיד הרוצח שא� אחר שיצאה האב� ,  פרט לממציא את עצמו�" ומצא"לגבי חיוב גלות דרשינ�  5

ורק א� כבר היה ראשו בחו# בשעה שיצאה האב� ,  פטור הרוצח מגלות�הוציא הלה את ראשו וקבלה 
  .  חייב הרוצח גלות�בשוגג מיד הרוצח וקבלה 

 . ש או לא"הא� חולקי� רבנ� על ר.) ד! לא(לקמ� ' י ותוס"אכ� נחלקו רש, ל לתנא דמתניתי�"וכ� ס 6


